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Lefkoşa, 23 Kasım 2016 

 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Konulu Panel  

Avrupa Komisyonu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 

kapsamında, AB Bilgi Merkezi ile Cinsiyet Eşitliği Platformu, KAYAD, SOROV ve SOS Çocuk Köyü’nün 

işbirliği ile düzenlenecek olan panelde cinsiyete dayalı şiddeti ortadan kaldırmanın önemini 

vurgulayacaktır. Panel, 25 Kasım 2016 Cuma günü 10.30 ve 13.00 saatleri arasında AB Program Destek 

Ofisi, Lefkoşa’da gerçekleşecektir.  

Panelde, AB’nin kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırma politikası, AB ülkelerinde cinsiyete dayalı 

şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik en iyi uygulamalar, Kıbrıs Türk toplumundaki uygulamalar ve 

öneriler, kadınlara destek girişimleriyle ilgili yerel tecrübeler ve Kıbrıs Türk toplumunda kadınlara 

yönelik şiddetle ilgili araştırma sonuçlarının sunumu gibi konularda yerel ve uluslararası 

konuşmacıların sunumları yer alacaktır. Konuşmacılar arasında uluslararası ve yerel uzmanlardan 

Violeta Neubauer, Hatice Düzgün, ve Mine Atlı da bulunmaktadır.  

Aynı gün Avrupa Komisyonu ABçapında kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırma amaçlı yeni 

kampanyasını başlatacaktır. Avrupa Adalet Komiseri Vera Jourová tarafından desteklenen bu 

kampanya, Komisyon’un cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etme çabalarının bir parçasıdır. Amaç 

AB’de kadınlara yönelik her türlü şiddet konusunda (aile içi şiddet, halka açık alanlarda şiddet, 

işyerinde şiddet) farkındalığın artırılmasıdır.  

Kadınlara yönelik şiddet yalnızca kadınların sağlığını ve refahını etkilemekle kalmayıp, kadınların 

istihdama erişimine de engel teşkil etmektedir; dolayısıyla genel olarak finansal ve ekonomik 

bağımsızlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. 

AB’de her üç kadından biri 15 yaşından sonra fiziksel ve/veya cinsel şiddete uğramıştır, profesyonel 

bir işte veya üst yönetimde çalışan kadınların % 75’i cinsel tacize uğramıştır. Her on kadından biri 

cinsel tacize uğramış veya yeni teknolojiler aracılığıyla takip edilmiştir. Cinsiyete dayalı şiddet 

acımasız bir ayrımcılık şeklidir ve mağdurun temel haklarının ihlal edilmesidir. Kadın ve erkek 

arasındaki eşitsizliğin hem sebebi hem de bir sonucudur.  

 

Arka Plan: 

Kadına yönelik şiddet cinsiyet eşitsizliğinin acımasızca kendini gösteren bir şeklidir ve insan 

haklarının ihlalidir. AB’de her üç kadından biri (%33) 15 yaşından sonra fiziksel veya cinsel, ya da her 

iki şekilde, şiddete uğramıştır. AB’de 500,000 kadın ve genç kızın kadın sünnetine maruz kaldığı 

tahmin edilmektedir.  
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Şiddet mağduru olan kadın ve genç kızların gereğine uygun destek ve korumaya ihtiyaçları vardır, ki 

bu da etkili ve caydırıcı yasalarla sağlanmalıdır. Komisyon bu tür yasaları devreye sokmuştur.    

Bütün mağdurların, cinsiyete dayalı şiddet mağduru olan kadınlar da dahil, asgari haklarını 

düzenleyen kurallar şunları esas alır: 

• İyi eğitim almış polisler, savcılar ve hakimler tarafından saygıyla karşılanır, ve haklarıyla ilgili 

anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilirler;  

• Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde uzman desteği alabilirler; 

• Duruşmalara katılabilme ve bunun gibi belli haklara sahiptirler (taraf olarak dinlenme hakkı, 

yasal yardım talep etme hakkı, çeviri talebi hakkı, dava açmama hakkı gibi), ve 

• İkincil ve tekrarlanan mağduriyetlere karşı korunmaktadırlar, polis soruşturmaları ve 

mahkeme muameleleri sırasında korkutma ve mukabeleye karşı korunmalıdırlar (örneğin 

mülakatların ve tıbbi muayenelerin sayısını minimuma indirmek, mahkeme muameleleri 

sırasında suçlu ile görsel temastan kaçınılması gibi)    

İlgilenen şahıslar bu etkinlikle ilgili daha fazla bilgi edinmek için AB Bilgi Merkezi Facebook sayfası f/abbilgi veya AB Bilgi Merkezi’ne başvurabilirler: 

info@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik, Lefkoşa. 

Media iletişim:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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